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Beslutsunderlag om ny logotyp 

I februari 2023 lanserar Arboga kommun en ny, moderniserad webbplats 
på arboga.se: en servicewebb med fokus på användarvänlighet som är 
tillgänglighetsanpassad. Arbetet med den nya webbplatsen påbörjades 
redan 2018 när Köpings, Kungsörs, Surahammars och Arboga kommun 
tog fram en gemensam teknisk plattform för nya webbplatser. Hittills har 
Köping och Surahammar fått nya kommunwebbar. Nu är det Arbogas tur.  

I samband med arbetet med den nya webbplatsen har det även tagits fram 
en logotyp som är både moderniserad och tillgänglighetsanpassad. Det 
innebär bland annat att logotypen har förenklats, har färre detaljer och att 
den kan användas i små storlekar även digitalt, till exempel i appar, utan 
att behöva förändras i sina proportioner. Det stärker igenkänningen. 

Logotypen består av tre delar:  

1. ordet Arboga kommun 

2. en vapenbild 

3. en murkrona.  

Vid en jämförelse med den nuvarande logotypen och de förslag som är 
framtagna, se nedan, blir skillnaden tydlig när det gäller detaljerna. 

Murkronan 

Murkronan har förenklats så att den blir tydlig även i små storlekar. Vi har 
tagit fram två varianter av murkronan ett med tre torn och ett med fem 
torn.  

I Riksarkivets vägledning om kommunvapen nämns murkronan, som är 
ett tillbehör till vapenskölden som tillkom under 1700-talet, och som 
numera inte tas med på den prototyp som registreras hos Patent- och 
registreringsverket (PRV).  

I vägledningen finns information om bruket av murkonor i Sverige: ”I 
några kommuner, som tidigare varit städer, brukar man ofta kröna vapnet 
med en så kallad murkrona – en stiliserad stadsmur, vanligen med fem 
hängtorn. Landskommuner har aldrig använt den och deras nutida 
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efterträdare brukar avrådas från att ta upp bruket. I den mån kommunen 
låter vapnet användas av näringsidkare bör inte dessa ha med kronan.” 

Statsheraldikerns råd till kommunen är: 

• Vi får inte uppleva att vi måste följa råden han ger. 

• Det är tillåtet att modernisera murkronan.  

• Samtidigt ska man komma ihåg att en svensk murkrona ritas med 
åtta krenelerade hängande torn, varav fem synliga.  

• Murkronor med tre (synliga) torn är vanligare i Tyskland liksom i 
vissa sydeuropeiska länder.  

• Ett alternativ är naturligtvis att helt och hållet utelämna 
murkronan.  

 

Ett alternativ hade alltså varit att ta bort murkronan helt, som många 
städer har gjort, därför har vi tagit fram tre olika förslag: ett utan 
murkrona, ett med murkrona med tre torn och ett med murkrona med 
fem torn. 

 

Vapenbilden 

Varje ny framställning av vapenbilden måste rätta sig efter 
vapenbeskrivningen, den så kallade blasoneringen, som är registrerad hos 
PRV. Den är avfattad med en särpräglad men exakt heraldisk terminologi. 
Det är beskrivningen som är det primära, och det är faktiskt den som 
registreras – vapenbilden är bara ett exempel. En bild som inte kan 
beskrivas med dessa ord kan därför inte användas som vapenbild.  

Arboga kommun har registrerat följande beskrivning hos PRV: ”I fält av 
silver en svart örn med näbb, tunga och fötter röda samt vardera 
vingknogen belagd med secuddig stjärna av guld.” 
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Detta innebär också att en kommun mycket väl själv samtidigt kan bruka 
sitt vapen i olika utformning för olika ändamål – i färg och svartvitt, med 
olika sköldform eller grad av detaljrikedom etcetera. 

De vanligaste sköldformerna är så kallad spansk respektive fransk sköld. 
Den första med en rund undersida och den andra med avrundade nedre 
hörn som i mitten mynnar ut i en nedåtgående spets. Sköldformen väljs 
mestadels så att den på bästa sätt passar vapenbilden. Det finns ingen 
rangordning bland sköldformerna. 

Statsheraldikerns råd till kommunen är: 

• Vi får inte uppleva att vi måste följa råden han ger. 

• Det framtagna förslaget betraktas som en modernisering och ett 
komplement till den nuvarande vapenbilden. 

• Att inom ramen för en given blasonering kunna variera heraldiska 
vapen och anpassa dem till tidens anda, användningskontexter och 
olika konsttekniker, är grundbulten i heraldiken. 

• Ett kommunvapen är ett historiskt arv som bör bevaras och 
hanteras med pietet och som förväntas överleva kortlivade 
modesvängningar. I en kraftigt moderniserad utformning försvagas 
den visuella kopplingen till vapnets (och kommunens) långa 
historia. 

• Det finns alltså en paradox inbyggd i arbetet med att modernisera 
vapenbilden. 

• En av heraldikens principer är att låta sköldemärket fylla skölden.  

• Det är bra att förslaget är anpassat till små format och digitala 
medier. 

Det medeltida sigillet är från 1330. 

Kommunen behöver inte kassera upptryckt brevpapper eller gamla 
flaggor om en ny variant tagits fram men det är en annan sak om man bytt 
vapen och registrerat en ny beskrivning hos PRV. Då är det inte längre 
lämpligt att kommunen använder det gamla vapnet. 

Vapnet kan användas överallt där kommunen vill bli igenkänd och som 
sammanhållande, enhetlig symbol för kommunens samtliga verksamheter 
samt även på brevpapper, i annonser och poststämplar, på byggnader, 
fordon, trafikskyltar och i mer högtidliga sammanhang på diplom och 
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vigselbevis. Det är praktiskt att ha även en förenklad variant av vapnet för 
användning på besvärliga underlag och i litet format.  

Den nya tillgänglighetsanpassade logotypen som har tagits fram till 
Arboga kommun kan användas i både stora och små format utan att 
behöva ändras om det skulle vara ett besvärligt underlag eller ett litet 
format och det förstärker förstås igenkänningen. 

Källa 

Riksarkivets Vägledning om kommunvapen och statsheraldiker Davor 
Zovko. 

https://riksarkivet.se/vagledning-om-kommunvapen 

Därför är digital tillgänglighet viktigt 

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av 
funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa 
användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig 
webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara 
helt avgörande för att kunna ta del av information eller utföra ett ärende. 

Att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra 
nytta av. Tillgängliga webbplatser och appar är ofta bättre för alla 
målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda. 

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en 
befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. 
Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 
23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som 
nya. 

Följande datum gäller för att leva upp till kraven: 

• Nya webbplatser: 23 september 2019. 

• Befintliga webbplatser: 23 september 2020. 

• Mobila applikationer: 23 juni 2021. 

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital 
service ska vara 

• möjlig att uppfatta 

• hanterbar 

• begriplig 

• robust. 

https://riksarkivet.se/vagledning-om-kommunvapen
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Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i 
webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter. 

Anpassa webbplatsen även för små skärmar 

Allt fler använder mobilen eller andra enheter med små skärmar för att 
besöka webbplatser och använda tjänster och program. Anpassa därför 
information, funktioner och gränssnitt för alla typer av skärmar. 

Rekommendationer för mobil tillgänglighet: 

• Visa det viktigaste innehållet tidigt. 

• Anpassa innehållet till små skärmar. 

• Anpassa funktionaliteten till små skärmar. 

• Se till att tjänsten går att zooma. 

• Använd inte ramar. 

• Gör det enkelt att skapa bokmärke/genväg till webbplatsen. 

Rekommendationer för kontraster 

• Lita inte på automatisk granskning av kontraster 

• Överträffa gärna gränsvärdena för kontrast 

• Överväg att låta användaren välja kontraster 

Rekommendationer för kontraster i innehåll som inte är text 

• Ge gränssnittskomponenter tydliga visuella gränser. 

• Gör helst även inaktiva element urskiljbara för alla. 

• Använd god kontrast för informationsbärande delar av 
illustrationer och annat grafiskt innehåll, så långt det är rimligt. 

Källa 

Myndigheten för digital förvaltning och Vägledning för webbutveckling. 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning | DIGG 

Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se) 

https://www.digg.se/
https://webbriktlinjer.se/

